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IZVLEČEK
Uvod: Klor je dražeč, strupen plin, z izrazito ostrim vonjem. V primeru industrijske nesreče
z izpustom klora lahko povzroči poškodbe in smrt. V občini Hrastnik se nahaja TKI
Hrastnik, d. d. (Tovarna kemičnih izdelkov). V primeru nekontroliranega izpusta večje
količine klora v ozračje bi bilo ogroženo zdravje in življenje ljudi celotnega mesta. Namen:
Ugotoviti, kako so prebivalci občine Hrastnik seznanjeni z zaščitnimi ukrepi in prvo
pomočjo v primeru nekontroliranega izpusta klora v ozračje. Metode dela: Uporabili smo
deskriptivno metodo dela in kvantitativno raziskovalno paradigmo. Za utemeljitev
raziskovalnega problema smo naredili pregled strokovne in znanstvene literature, napisane
v slovenskem in angleškem jeziku, izdane med leti 2005 in 2018. Za zbiranje podatkov o
pripravljenosti prebivalcev Hrastnika na nesrečo s klorom smo oblikovali anketni vprašalnik
s 13 vprašanji. Rezultati: Anketni vprašalnik je rešilo skupno 109 oseb, od tega 66 žensk in
43 moških, največ anketirancev (32 %) je bilo starih med 61 in 75 let. Večina (63 %)
anketirancev ima končano srednjo ali poklicno šolo. 61 % udeležencev živi v Krajevni
skupnosti Rudnik. Zvok sirene, ki napoveduje nevarnost nesreče s klorom, bi prepoznalo 62
% anketirancev. Vsaj eno evakuacijsko mesta pozna 66,1 %. Klor v zraku bi prepoznala
večina, le 7 % je mnenja, da je klor neviden. 27 % anketirancev je mnenja, da je splošen
znak zastrupitve s klorom slabost in bruhanje. 26 % anketiranih bi zastrupljenemu pomagalo
iz kontaminiranega območja, 24 % pa bi naprej zaščitilo sebe in šele kasneje pomagalo
zastrupljenemu, 5 % bi reševanje prepustilo gasilcem. 83 % anketirancev bi nujno
medicinsko pomoč poklicalo takoj, ko bi izvedeli, da je bil nekdo izpostavljen kloru. 46 %
anketirancev je označilo, da je njihovo zdravje zaradi bližine TKI Hrastnik srednje ogroženo.
Razprava in zaključek: Anketirani poznajo alarmni znak, ki napoveduje neposredno
nevarnost nesreče s klorom, prav tako bi zaznali klor v zraku, vendar ne bi pravilno nudili
prvo pomoč izpostavljenim kloru. Zaskrbljujoče je, da prebivalci Hrastnika ne poznajo
evakuacijskih mest, znakov in simptomov zastrupitve ter priročnih sredstev, saj bi s tem
lahko rešili svoje zdravje in življenje ter življenje drugih. Ker pa imajo pomanjkljivo znanje
o evakuacijskih zbirnih mestih v Hrastniku, o priročnih zaščitnih sredstvih in znakih oziroma
simptomih zastrupitve s klorom, jih je treba o tem dodatno seznaniti.
Ključne besede: prva pomoč, kemijske nesreče, množične nesreče, klorov plin, klor.

ABSTRACT
Introduction: Chlorine is an aggravating toxic gas with extreme fume. If it were released
into the atmosphere during a possible industrial incident, it might cause damages and death.
The firm called TKI Hrastnik (Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik) is situated in the
municipality of Hrastnik. In the case of uncontrolled release of a large amount of chlorine
into the atmosphere, the lives of many people in the town would be endangered. Purpose:
The purpose of the presented thesis is to find out if Hrastnik municipality inhabitants are
aware of the possible safety measures and first aid in an uncontrolled case of sudden chlorine
release into the atmosphere. Methods: The descriptive method and the quantitative research
paradigm were used in the process of the research work. Initially, the overview of the
professional and scientific Slovene and English literature issued between 2005 and 2018 was
done in order to set the research problem. Further on, a questionnaire, including thirteen
questions, was prepared for Hrastnik inhabitants in order to get their respond on the
awareness of the possible chlorine release into the atmosphere incident. Results: The results
of the questionnaire are the following: the questionnaire was answered by 109 people (66
women, 43 men): 32 % of them aged between 61 and 75, 63 % of them have finished some
kind of secondary or vocational school, 61 % of them live in the local community called KS
Rudnik, the sound of the siren, announcing the chlorine release into the atmosphere incident,
would be recognised by 62 % of the people involved in the research, 66.1 % of them are
familiar with at least one evacuation place, the presence of the chlorine would be recognized
by most of them, only 7 % of the people involved in the research think that chlorine is
invisible, 27 % of them think that nausea and vomit are the signs of the chlorine poisoning,
26 % of them would help a poisoned person to leave the contaminated area while 24 % of
them would help themselves first and help the others later, 5 % of them would wait for the
help of the firemen, 83 % of them would call emergency medical service as soon as they
found out the somebody had been contaminated by the chlorine. 46% of them believe their
health is medium sized endangered because they live near TKI Hrastnik. Discussion and
conclusion: The people involved in the research (who answered the questionnaire) are
familiar with the sound signal introducing a direct danger of the chlorine release into the
atmosphere. Also, they would notice the presence of chlorine in the air, but they would not
be able to offer a suitable first aid to the people involved in the chlorine release incident. It
is alarming that Hrastnik inhabitants are not familiar with the position of evacuation places,
the meaning of sound signals, the symptoms of possible chlorine poisoning as well as the
useful means of protection. Being familiar with all these, people might be able to save the
health, even the lives of themselves and the others. Since the people's knowledge of the
evacuation meeting places in Hrastnik, the useful means of protection, the sound signals and
the symptoms of chlorine poisoning is insufficient, they should be given some extra
information on this particular topic.
Keywords: first aid, chemical incidents, mass incidents, chlorine gas, chlorine.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
NMP

Nujna medicinska pomoč

ppm

Število delcev na milijon (parts per million)

TKI

Tovarna kemičnih izdelkov

ZON

Zasavske onlajn novice

1 UVOD
Klor (Cl) je reaktivni oksidacijski plin, ki se v velikih količinah uporablja v industriji
(Yadav, et al., 2010). Vdihavanje strupenih plinov je pogosto vzrok za hude poškodbe pljuč
(Achanta, et al. 2014). Pri sobni temperaturi je klor zelenkasto rumene barve, težji od zraka
(Parsons, Dixon, 2014).
Hrastnik je mestno naselje v Zasavju, razpotegnjen po ozki dolini potoka Boben ter obdan s
strmimi pobočji (Rozina, 2013). Na levem bregu reke Save je skoraj kilometer dolg
industrijski del Hrastnika, ki ga označujejo tovarniški objekti steklarne in kemične tovarne.
Kemična tovarna je začela obratovati leta 1859 kot proizvajalka solitra, sode in mila, danes
pa je predvsem pomembna proizvajalka različnih fosfatov in klorovih spojin. V kemični
tovarni so nekaj časa proizvajali tudi zdravila. Celotni farmacevtski program je bil po drugi
svetovni vojni prestavljen v tovarno zdravil Lek (Rozina, 2013). TKI Hrastnik, d. d. (v
nadaljevanju TKI) se uvršča med obrate večjega tveganja za okolje. Danes se v TKI
ukvarjajo z razvojem, proizvodnjo in predelavo industrijskih kemikalij (TKI Hrastnik d. d.,
2010).
O primerih izpusta klora v okolje so mediji že poročali. Tak primer je bil 30. marca 2011,
saj so na 24ur.com objavili, da je dopoldne začel uhajati klor v TKI in s tem pozvali
prebivalce, naj ne zapuščajo svojih domov. V hrastniških vrtcih pa so dobili obvestilo, naj
se z otroki zadržujejo v notranjih prostorih (Kos, 2011). Za isto nesrečo 30. marca 2011 pa
so v Slovenskih novicah zapisali, da so se prebivalci močno pritoževali nad vonjem, vendar
so jih strokovnjaki pomirili, da količina izpuščenega klora v ozračje ni predstavljala
nevarnosti za zdravje in življenje (Lukić, 2011). Na Zasavskih onlajn novicah (ZON) so 20.
decembra 2016 pisali o smradu, ki se je širil po dolini mesta Hrastnik, saj je prišlo v TKI do
okvare kompresorja in s tem do uhajanja klora, in sicer 18. decembra 2016. Opravili so
zunanje meritve, ki pa niso presegle 1 ppm (parts per million) (Kmetec, 2016), kajti vrednosti
od 1 do 3 ppm lahko človeško telo tolerira le kakšno uro (White, Martin, 2010).
Klor se na eni strani koristno uporablja, hkrati pa pomeni tveganje za zdravje ljudi, povzroči
lahko zastrupitve in celo smrt. Med industrijskimi nezgodami so nesreče s klorom in
klorovodikovo kislino prve in tretje po pogostosti (Parsons, Dixon, 2014).
Izpust nevarnih snovi je nepredvidljiv. Simptomi in znaki pri izpostavljenih osebah so lahko
prvi znanilec za tovrstno nesrečo (Jamšek, et al., 2011).
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1.1 Klor
Klor je dražeč, strupen plin, z izrazito ostrim vonjem, ki ga je možno zaznati že pri manjših
koncentracijah. Pri sobni temperaturi je zelenkasto rumene barve, ostrega vonja. Zadržuje se
pri tleh, saj je 2,4 krat težji od zraka, zato kleti in zaklonišča niso prava rešitev za zaščito
pred klorom. Klor v zraku prepoznamo po različnih barvah. Če je izpust klora v manjših
količinah, se naredi klorov oblak bele barve, v večjih količinah pa je zelenkasto rumene
barve (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2014). Tališče ima pri -102
stopinjah Celzija, vrelišče pa pri -34 stopinjah Celzija (Parsons, Dixon, 2014).
Eden izmed najpomembnejših načinov uporabe klora je v kemikalijah za industrijo ter v
proizvodnji polivinilklorida in topil (Parsons, Dixon, 2014). Ljudje kupijo, prevažajo,
skladiščijo in nenazadnje tudi zavržejo veliko nevarnih kemikalij (Anderson, et al., 2014).
V gospodinjstvu se klor uporablja v majhnih količinah in ob pravilni uporabi in upoštevanju
navodil ni nevaren. Če pa se zgodi nesreča v industriji, pa lahko pride do izpusta večje
količine klora v okolje. V tem primeru je klor zelo nevaren in je potrebno uporabiti zaščitna
sredstva in ustrezno ukrepati (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2014).

1.2 Zgodovina uporabe klora
Klor je na voljo v velikih količinah kot kemikalija in ima velik potencial na naključno ali
namerno sproščanje (Govier, Coulson, 2018). Uporablja se v industriji in v vsakdanjem
življenju (Padley, 2016).
Natrijev klorid (kuhinjsko sol) uporabljamo že od davnih časov, plinast element klor pa je
leta 1774 pridobil švedski kemik Carl Wilhelm Scheel. Segreval je klorovodikovo kislino z
mineralnim prahom, ki je vseboval manganov dioksid, in je nastal zelenkasto rumen plin z
zadušljivim vonjem. Opaziti je bilo vrsto njegovih bistvenih lastnosti. Na primer, da je topen
v vodi, pri čemer nastane kisla raztopina, ki pobeli lakmusov papir in razjeda večino kovin
(Parsons, Dixon, 2014).
Že davnega leta 1785 je francoski inšpektor za barvarstvo Claude-Louis Berthollet razvil
posebno učinkovito belilo in razkužilo na osnovi klora. To je bila raztopina, ki jo danes
uporabljamo za plavalne bazene. Belilo narejeno iz klora so prvič uporabili za dezinfekcijo
pitne vode leta 1897 med izbruhom tifusa v Angliji in s tem zajezili epidemijo. 22. aprila
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1915 je nemška vojska izpustila plinasti klor v Flandriji na zahodni fronti, kjer je povzročil
smrt 5 000 mož in onesposobil dodatnih 15 000 ljudi. Po podatkih Svetovne zdravstvene
organizacije je imelo kloriranje vode ključno vlogo pri zvišanju pričakovane življenjske
dobe v ZDA s 45 let v začetku 19. stoletja na 77 let v letu 2012 (Parsons, Dixon, 2014).

1.3 Zastrupitev s klorom
Kemikalije so snovi in pripravki, ki so lahko nevarne, če imajo eno ali več nevarnih lastnosti.
So jedke, dražilne, zdravju škodljive in drugo. Najpogostejši vzroki za zastrupitev s
kemikalijami in za nastanek kemijske nesreče so: shranjevanje kemijskih snovi na
neustreznih mestih, v neprimernih embalažah, nepravilen način uporabe, nepravilna
koncentracija in neustrezna zaščita. Glede na nevarne lastnosti delimo kemikalije na
kemikalije z nevarnimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi in kemikalije, ki so nevarne za
zdravje ljudi, ter kemikalije, ki so nevarne za okolje. Klor se zaradi svojih lastnosti uvršča v
vse tri skupine (Kobilšek, Fink, 2017).
Zastrupitev s klorom zahteva takojšnjo oskrbo, saj lahko pride do hujših poškodb pljuč
(Chalela, Burnett, 2012). Zaradi široke uporabe klora v vsakdanjem življenju, morajo biti
zdravstvene službe in gasilci pripravljeni na hitro posredovanje. Bolniki s poškodbami, ki so
nastale zaradi vdihavanja klora, zahtevajo takojšnje zdravljenje s kisikom in agonisti
adrenergičnih receptorjev beta (npr. salbutamol) (Bellenger, Frizzi, 2014).
Ljudje lahko zaznajo že nizko stopnjo klora v zraku, in sicer od 0,1 do 0,3 ppm. Od 1 do 3
ppm lahko človeško telo tolerira kakšno uro, 5 do 15 ppm je srednje draženje sluzne
membrane, pri 30 ppm so takojšnje bolečine v prsih, kratko dihanje in kašljanje. Pri približno
40 do 60 ppm lahko pride do zastrupitve pneumonitisa ter pljučnega edema. Med visoke
koncentracije klora v zraku pa spada koncentracija nad 400 ppm, smrt nastopi v približno
30 minutah po izpostavljenosti, nad 1000 ppm pa človek umre v nekaj minutah (White,
Martin, 2010).

1.4 Osebna zaščitna sredstva v primeru izpusta klora v ozračje
Pred delovanjem klora se lahko ustrezno zaščitimo z zaščitno masko (B2) in zaščitnim
kombinezonom, ogrinjalom, gumijastimi škornji in zaščitnimi rokavicami. Če omenjena
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zaščitna sredstva niso dosegljiva, se lahko v primeru nesreče s klorom zaščitimo tudi s
priročnimi zaščitnimi sredstvi, kot so: krpe, brisače, z vodo prepojena oblačila, vlažilni
robčki in podobno. Uporaba teh sredstev je za zaščito dihal časovno omejena, do absorbcije
določene količine strupenih snovi (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
2014). Kljub uporabi zaščitnih sredstev se moramo nemudoma umakniti v višje kraje, in
sicer v smeri proti vetru (Slabe, 2008).

1.5 Prva pomoč pri zastrupitvi s klorom
Pomembno je, da vsak, ki rešuje, pomisli nase in se ustrezno zaščiti. Ostati moramo mirni,
delovati premišljeno, drugače lahko poslabšamo stanje zastrupljenca ali mi postanemo žrtev.
Zastrupljenega je treba umakniti na neonesnaženo področje, da skrajšamo delovanje strupa
na kožo in sluznice ter s tem zmanjšamo kopičenje strupa v telesu. Pred reševanjem se
moramo ustrezno zaščititi, saj je pri zastrupitvah s plini, hlapi, parami, jedkovinami,
industrijskimi kemikalijami in vojaškimi strupi nevarnost, da se zastrupimo med reševanjem.
Kdor ima na sebi kontaminirano obleko, jo je potrebno odstraniti, vendar se je ne sme vleči
čez glavo, temveč jo moramo razrezati ali raztrgati. Kožo splaknemo z mlačno vodo, nato jo
očistimo z mlačno milnico ter znova dobro izperemo. Voda s strupom ne sme odtekati na
zdrave predele kože, mi pa moramo uporabljati zaščitne rokavice oziroma paziti, da se ne
dotaknemo strupa. Poškodovanega obraza ne obvezujemo, temveč le pokrijemo s suhim
sterilnim povojem. Oči izpiramo vsaj 15 minut, s palcem in kazalcem razpremo očesni veki.
Za izpiranje uporabimo blag mlačen curek iz pipe, ki ga usmerimo v notranji kot očesne
reže, če pa sta prizadeti obe očesi pa na koren nosu. Curek vode ne sme teči naravnost na
zrklo, vendar od notranje strani očesne reže navzven. V oko ne smemo dajati očesnih kapljic
(Brvar, 2008). V primeru težav je potrebno obiskati zdravnika, saj se težave zaradi
vdihavanja klora lahko pokažejo tudi čez nekaj ur (Uprava Republike Slovenije za zaščito
in reševanje, 2014).
Nezavestnega zastrupljenca obrnemo na bok, z glavo obrnjeno v stran in navzdol. To je
potrebno zaradi nevarnosti bruhanja in s tem vdiha izbruhane vsebine. Če je zastrupljenec
neodziven, moramo takoj poklicati 112 (Brvar, 2008). Kadar pacient ne diha, izvajamo le
stise prsnega koša, umetnega dihanja pa ne izvajamo (Kobilšek, Fink, 2017).
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Takojšen klic nujne medicinske pomoči (NMP) preko številke 112 je lahko najpomembnejši
dejavnik pri reševanju, saj reševanje z zastrupljenega območja in zdravljenje zastrupitve
pogosto nista mogoča brez ustrezne opreme. Klic je nujen, četudi še ni znakov zastrupitve
(lahko se pokažejo kasneje), tudi če samo sumimo na zastrupitev ali menimo, da ni nevarno
(Kobilšek, Fink, 2017).

1.6 Ukrepi pri kemijski nesreči
Posredovanje v primeru kemijske nesreče pomeni veliko tveganje za zdravje reševalnih ekip.
Obvezna je uporaba ustrezne osebne varovalne opreme. V primeru kemijske nesreče izvajajo
reševanje samo usposobljeni in ustrezno opremljeni reševalci. Reševalne ekipe morajo
upoštevati varnostne ukrepe in uporabiti ustrezno varovalno opremo. NMP skuša zbrati čim
več podatkov o okoliščinah kemijske nesreče že med prihodom na kraj nesreče. Takšni
podatki so: fizikalno-kemijske lastnosti strupa, toksičnost, izraženi znaki in simptomi
zastrupitve pri ljudeh ter čas in način izpostavljenosti kemikalijam. Za ekipo NMP je
pomembno, da ve, če je prišlo do vdihavanja, zaužitja, kontaminacije kože in oči ter število
in starost izpostavljenih oseb. S hitrim reševanjem s kontaminiranega območja se skrajša
škodljivo delovanje strupa in zmanjša kopičenje strupa v telesu. Evakuacijo pacienta s
kontaminiranega območja pri kemijski nesreči izvedemo takoj, ko je mogoče. S
kontaminiranega območja gasilci ali ustrezno usposobljeni in zaščiteni pripadniki drugih
reševalnih služb, umaknejo paciente in jih predajo ekipi NMP na dogovorjenem zbirnem
mestu. Potem je potrebna začetna ocena in obravnava pacienta pri kemijski nesreči. Ocenimo
možne nevarnosti, preverimo odzivnost pacienta, mu sprostimo dihalno pot in ugotovimo
prisotnost dihanja in pulza, nato pa se izvede dekontaminacija kože in sluznic, če je to
potrebno. Pred dekontaminacijo pa ima prednost sprostitev dihalne poti, zaustavljanje hude
krvavitve in zaščita vratnega dela hrbtenice. Prvi pregled pacienta poteka istočasno z
dekontaminacijo, sekundarni, natančni pregled, pa se opravi po izvedeni dekontaminaciji.
Redno se izvaja tudi kontrolni pregled, saj se poslabšanje zdravstvenega stanja lahko pokaže
šele čez nekaj ur (Kobilšek, Fink, 2017). Sledi primarna eliminacija, s katero odstranjujemo
strupe iz telesa ter posvet s Centrom za zastrupitve. Izvajamo nadzor, monitoring in
vzdržujemo življenjske funkcije. Poskrbeti je potrebno tudi za prevoz pacienta in ureditev
ter izpolnitev ustrezne dokumentacije (Kobilšek, Fink, 2017).
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1.7 Sistem javnega alarmiranja
Poznavanje znakov za alarmiranje prebivalcev je pomembno, da znajo z alarma razbrati,
katera nevarnost preti, da vedo, katera sirena napoveduje kakšno nesrečo in se v tem primeru
ustrezno zaščitijo in odmaknejo, saj vsak alarm napoveduje drugačno nesrečo in s tem
različne zaščitne ukrepe.
Alarmiranje je enoten sistem, ki se uporablja na državni, regionalni in lokalni ravni. Za
delovanje sistema javnega alarmiranja skrbi Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje, občine, gospodarske družbe, zavodi ter druge organizacije, ki opravljajo nevarno
dejavnost za okolje. Zadnji morajo na lastne stroške vzdrževati in organizirati alarmni sistem
za nevarnost, ki jo povzročajo (ZVNDN-UPB1– Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami).
Znaki za alarmiranje so:
 Opozorilo na nevarnost:
 dvominutni enoličen zvok sirene,
 v primeru nevarnosti požara, visokih voda, ekoloških nesreč in drugo (Uprava
Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2014).
 Opozorilo na neposredno nevarnost:
 enominutni zavijajoč zvok sirene,
 v primeru velikega požara, vojaškega napada, poplav in drugo (Uprava Republike
Slovenije za zaščito in reševanje, 2014).
 Opozorilo na neposredno nevarnost nesreče s klorom:
 100-sekundni zvok sirene (30-sekundni zavijajoč, 40-sekundni enoličen in 30sekundni zavijajoč zvok sirene),
 v primeru uhajanja klora v ozračje,
 njegova uporaba je omejena na območje občin Hrastnik, Trbovelj, Brežic, Krškega
in Sevnice (Slabe, 2008),
 pred klorom se je potrebno umakniti v višje ležeče kraje, v smeri proti vetru ali
nasprotno smer klornega oblaka (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
2014).
 Konec nevarnosti:
 30-sekundni enoličen zvok sirene,
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 uporablja se po prenehanju nevarnosti (Uprava Republike Slovenije za zaščito in
reševanje, 2014).
 Preizkus siren:
 30-sekundni enoličen zvok sirene,
 prvo soboto v mesecu ob 12. uri (Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
2014).

1.8 Evakuacijska zbirna mesta v občini Hrastnik
Na spletni strani TKI Hrastnik je dostopna zgibanka avtorjev Jerič in Slanšek (2006) je
objavljena zgibanka, v kateri so med drugim predstavljena evakuacijska zbirna mesta v
primeru nekontroliranega izpusta klora v ozračje. Evakuacijska mesta služijo umiku
prebivalcev iz kontaminiranega območja. Skupno jim je to, da so vsa mesta na višje ležečih
predelih Hrastnika, locirana po celi občini. Občina Hrastnik je razdeljena v več krajevnih
skupnosti. To so: Rudnik, Steklarna, Krnice – Šavna Peč, Prapretno, Boben, Podkraj, Dol
pri Hrastniku, Marno, Turje-Gore in Kovk (Občina Hrastnik, 2014).
Evakuacijska zbirna mesta so:
-

kmetija Bajda,

-

Krnice,

-

strelišče (nad železniško postajo),

-

Draga,

-

pobočje Kovka (nad TKI),

-

Frtica,

-

Prapretno pri Hrastniku,

-

pri spomeniku na Cesti padlih borcev,

-

območje Studenc,

-

Blate.
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2 NAMEN
Namen diplomskega dela je ugotoviti, v kakšni meri so prebivalci občine Hrastnik
pripravljeni za primer uhajanje klora v okolje.
Cilj empiričnega dela diplomskega dela je bil ugotoviti pripravljenost prebivalcev občine
Hrastnik na izpust klora v TKI, koliko imajo znanja iz prve pomoči pri zastrupitvi s klorom
in v kolikšni meri se zavedajo potencialne nevarnosti nesreč s klorom.
Glede na namen in cilje diplomskega dela smo si postavili štiri raziskovalna vprašanja:
-

Kako prebivalci Hrastnika ocenjujejo potencialno ogroženost zaradi možnosti
nekontroliranega izpusta klora v ozračja?

-

Ali prebivalci Hrastnika poznajo alarmni znak, ki napoveduje neposredno nevarnost
nesreče s klorom?

-

V kolikšni meri so prebivalci Hrastnika seznanjeni z zaščitnimi ukrepi v primeru
nezgodnega uhajanja klora v TKI Hrastnik?

-

Kako prebivalci Hrastnika poznajo ukrepe prve pomoči pri zastrupitvi s klorom?
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3 METODE DELA
V diplomskem delu smo uporabili deskriptivno metodo raziskovanja in kvantitativno
raziskovalno paradigmo.

3.1 Deskriptivna metoda dela
Za utemeljitev raziskovalnega problema smo naredili kritičen pregled strokovne in
znanstvene literature, napisane v slovenskem in angleškem jeziku, izdane med leti 2008 in
2018, z izjemo brošure, ki sta jo izdala Občina Hrastnik in Civilna zaščita, z naslovom Kako
se zaščitimo pred klorom (Jerič, Slanšek, 2006), ki je še danes aktualna, in članka iz leta
2005 o klorovi nesreči, avtorja Mitchella s sodelavci. Vsa literatura je dosegljiva na
svetovnem spletu ali v tiskani obliki. Literatura smo iskali s pomočjo podatkovnih baz:
CINAHL, Medline (PubMed), ScienceDirect, z brskalnikom Google učenjak in v bazi
podatkov slovenskih knjižnic COBIB.SI, v arhivu Obzornika zdravstvene nege ter v tiskani
obliki v knjižnici Zdravstvene fakultete Univerze v Ljubljani in Splošne knjižnice Toneta
Seliškarja Trbovlje. Iskali smo literaturo, ki je dostopna v celoti. Ključne besede, ki smo jih
uporabili so: prva pomoč/first aid, kemijske nesreče/chemical accidents, množične
nesreče/mass acciendents, klorov plin/chlorine gas in klor/chlorine.

3.2 Kvantitativna raziskovalna paradigma
Za zbiranje podatkov smo uporabili anketni vprašalnik (priloga 1), ki smo ga izdelali v
tiskani obliki, saj smo želeli v raziskavo zajeti tudi osebe, ki računalnika morda ne
uporabljajo. Pri izdelavi anketnega vprašalnika smo se opirali na zgibanko z leta 2006, ki
joje izdala Občina Hrastnik in na navodila Uprave RS za zaščito in reševanje.
V prvem delu vprašalnika smo najprej postavili vprašanje, iz katere krajevne skupnosti
anketiranci prihajajo in je bil možen le en pravilen odgovor, prav tako pri vprašanju številka
2, pri katerem nas je zanimalo poznavanje alarmnega znaka, opozorilo na nevarnost nesreče
s klorom. Osrednji del vprašalnika predstavljajo vprašanja z enem ali več pravilnimi
odgovori in so razvrščena od številke 3 do vključno 7. Z odgovori na ta sklop vprašanj smo
želeli dobiti vpogled v znanje prebivalcev o evakuacijskih zbirnih mestih v Občini Hrastnik,
lastnostih klora, priročnih sredstvih ter splošnih znakih, simptomih in prvi pomoči
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zastrupitve s klorom. V zadnjem delu vprašalnika pa so nas zanimali demografski podatki o
starosti, spolu, izobrazbi in o zdravstvenem predznanju. To so zajemala vprašanja od številke
10 do 13.
Anketiranje smo izvedli tako, da smo prosili za reševanje ankete naključne osebe v
Hrastniku. Anketiranje je potekalo od 21. 06. 2018 do 26. 06. 2018 na več lokacijah, kjer se
zadržuje največje število ljudi iz različnih krajevnih skupnosti. V bližini več trgovin, pošte
in tržnice.
Anketiranje je bilo anonimno ter prostovoljno. Udeleženci so bili pred pričetkom anketiranja
seznanjeni z njegovim namenom. Vprašanja, kjer je bil možen le en odgovor, smo obdelali
z računalniškim programom SPSS, vprašanja, kjer pa je možnih več ustreznih odgovorov,
pa smo obdelali z računalniškim programom Microsoft Office Excel. V zadnje omenjenem
so bili tudi pripravljeni vsi grafi. Za raziskovalno študijo smo od prebivalcev Hrastnika
dobili 109 popolno izpolnjenih anketnih vprašalnikov. V populacijo so bile zajete osebe
starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v Hrastniku.
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4 REZULTATI
V nadaljevanju so predstavljeni rezultati analize podatkov, pridobljenih z anketnimi
vprašalniki. Najprej so prikazani demografski podatki o anketirancih, sledijo podatki o
poznavanju alarmnih znakov in prepoznavanju akutne zastrupitve s klorom in na koncu
poznavanje ukrepov prve pomoči.

4.1 Demografski podatki o anketirancih
V raziskavi smo zajeli 109 prebivalcev Občine Hrastnik in sicer iz krajevnih skupnosti
Rudnik, Steklarne, Krnice – Šavne peči, Prapretna, Bobna in Podkraja. Anketni vprašalnik
so v največji meri rešili prebivalci krajevne skupnosti Rudnik, v kar 61 %, kar je tudi največ.
Potem sledijo krajevne skupnosti Boben, Prapretno, Podkraj, Steklarna in Krnice (slika 1).

Slika 1: Delež anketiranih glede na krajevno skupnost v kateri bivajo.
Od skupno 109 anketirancev jih je bilo 61 % ženskega spola, 39 % pa moškega. Največ
anketiranih je starih med 61 in 75 let (Slika 2).
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Slika 2: Delež anketiranih po starostnih skupinah.
Največje število anketirancev ima končano srednjo ali poklicno šolo, v kar 63 % (Slika 3),
in le 4 % vseh anketirancev je imelo zdravstveno izobrazbo.

Slika 3: Delež anketiranih glede na izobrazbo.
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4.2 Poznavanje alarmnih znakov in prepoznavanje akutne
zastrupitve s klorom
Zanimalo nas je, kakšen delež prebivalcev Hrastnika bi prepoznal alarmni znak, ki opozarja
na neposredno nevarnost nesreče s klorom. 62 % anketiranih je izbralo, da je alarm, ki
napoveduje nevarnost nesreče s klorom zvok sirene, ki traja 100 sekund, kar je pravilno
(Slika 4).

Slika 4: Delež odgovorov na vprašanje: Koliko časa traja zvok sirene, ki napoveduje
nevarnost nesreče s klorom?
Na vprašanje o evakuacijskih zbirnih mestih v občini Hrastnik je 24 % anketirancev
označilo, da je evakuacijsko mesto Prapretno, nato sledi z 18 % kmetija Bajda, kar sta
pravilna odgovora, in potem s 13 % območje tržnice, kar ne drži (Slika 5).
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Slika 5: Delež odgovorov na vprašanje: Kje so evakuacijska zbirna mesta v občini
Hrastnik?
44 % anketirancev je označilo, da bi ima klor izrazito oster vonj, nihče ni označil, da klora s
čutili ne zaznamo (Slika 6).

Slika 6: Delež odgovorov na vprašanje: Po čem bi zaznali izpust klora v ozračje?

14

44 % odstotkov anketiranih bi kot zaščitno sredstvo, v primeru nesreče s klorom, uporabilo
brisačo, sledijo vlažilni robčki in oblačila. Pod možnost drugo pa smo dobili en odgovor ˝gas
masko˝ in en odgovor mokro brisačo (Slika 7).

Slika 7: Delež odgovorov na vprašanje: Katera priročna zaščitna sredstva bi uporabili v
primeru izpusta klora v ozračje?
27 % anketiranih je mnenja, da bi se zastrupitev kazala s slabostjo in bruhanjem, 20 % jih je
mnenja, da s kašljanjem, ostali simptomi si sledijo v nižjih odstotkih; možnosti drugo ni
izbral nihče (Slika 8).
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Legenda: * pomeni pravilno trditev.
Slika 8: Delež odgovorov na vprašanje: Kateri so splošni znaki ali simptomi zastrupitve s
klorom?

4.3 Poznavanje ukrepov prve pomoči
26 % anketirancev bi zastrupljenemu pomagalo pri umiku iz kontaminiranega okolja, 24 %
pa bi najprej zaščitilo sebe, šele nato reševalo ponesrečenca, kar je pravilen ukrep (slika 9).
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Slika 9: Delež odgovorov na vprašanje: Kako bi nekomu, ki je bil izpostavljen kloru, dali
prvo pomoč?
Kar 83 % anketirancev bi NMP poklicalo takoj, ko bi izvedeli, da je bil nekdo izpostavljen
kloru (Slika 10).

Slika 10: Delež odgovorov na vprašanje: Kdaj bi poklicali nujno medicinsko pomoč na
številko 112?
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Prebivalci Hrastnika so v kar 46 % mnenja, da je njihovo zdravje, zaradi bližine TKI in
možnosti nekontroliranega izpusta klora v ozračje, srednje ogroženo (Slika 11).

Slika 11: Delež odgovorov na vprašanje: Ocenite, koliko je po vašem mnenju ogroženo
vaše zdravje zaradi bližine TKI Hrastnik in možnosti nekontroliranega izpusta klora v
ozračje.
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5 RAZPRAVA
TKI Hrastnik deluje od leta 1860. Ukvarjajo se s predelavo baznih, specialnih in
laboratorijskih industrijskih kemikalij, zato predstavljajo visoko tveganje za zdravje ljudi v
primeru nesreče. Družba ima certifikat, s katerim potrjuje kakovost delovanja, s potrjenim
okoljevarstvenim dovoljenjem pa dokazujejo, da jim je pomembno ustrezno rokovanje z
okoljem in zmanjševanje ter preprečevanje tveganja s kemikalijami. Prizadevajo si, da ne bi
prihajalo do nesreč in izpusta klora, v primeru nesreče pa da bi bile posledice čim manjše
(TKI Hrastnik d. d. 2010). Kljub vsem prizadevanjem pa so prebivalci Hrastnika še vedno
izpostavljeni možnemu izpustu klora v ozračje in s tem zastrupitvi.
Z anketnim vprašalnikom smo želeli dobiti vpogled v znanje naključno izbranih občanov
Hrastnika iz več krajevnih enot in starostnih skupin, zato je bil anketni vprašalnik izdelan v
tiskani obliki. Z anketo nismo želeli dobiti le informacije o poznavanju klora kot plina,
ampak tudi kako bi prebivalci Hrastnika odreagirali, kam bi se umaknili in kako bi pomagali
sokrajanom, če bi prišlo do takšne nesreče.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 13 vprašanj. Na 8 vprašanj (vprašanji 1 in 2 ter
vprašanja 8 do 13) je bil možen en ustrezen odgovor, na 5 vprašanj (vprašanja od 3 do 7) pa
je bilo ustreznih odgovorov več.

5.1 Demografski podatki o anketirancih
Od 109 oseb je velika večina sodelujočih v raziskavi (61 %) ženskega spola, največ oseb pa
je iz starostne skupine 61 do 75 let, kar nas ne preseneča, saj je bilo na Statističnem uradu
Republike Slovenije leta 2016 zapisano, da je bilo v Občini Hrastnik 9310 prebivalcev, od
tega je bilo približno 4600 moških (49 %) in 4700 žensk (51 %). Povprečna starost pa je bila
45,7 let (Statistični Urad Republike Slovenije, 2017). Največ rešenih vprašalnikov smo
pridobili v Krajevni skupnosti Rudnik, kar je pričakovano, saj je največja, s kar 50 %
prebivalci v Občini Hrastnik, sledijo ji krajevna skupnost Dol, Steklarna, Marno, Boben,
Prapretno, Krnice, Podkraj in Kovk (Občina Hrastnik, 2014). Po izobrazbi so v anketi
sodelovali v veliki večini (63 %) tisti, ki imajo dokončano srednjo ali poklicno šolo.
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5.2 Poznavanje alarmnih znakov in prepoznavanje akutne
zastrupitve s klorom
Leta 2006 so Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
Ministrstvo za notranje zadeve, Občina Hrastnik, Policijska postaja Trbovlje, Gasilska zveza
Hrastnik, Zdravstveni dom Hrastnik in TKI Hrastnik d. d. organizirali vajo Klor, s katero so
želeli preveriti pripravljenost in usposobljenost enot za zaščito, reševanje in pomoč v
primeru takšne nesreče. Scenarij vaje je bil, da je prišlo med transportom klora po tirih do
naleta več cistern. Vaja je temeljila na predpostavki, da se je cisterna, v kateri so prevažali
klor, poškodovala. Glede na količino klora ali smeri vetra in poseljenosti so v nevarnosti
zaposleni, delavci v sosednjih delovnih obratih in tudi prebivalci mesta. Namen vaje je bil
preveriti učinkovitost in usklajenost rešitev in reševanja ob takšni nesreči. Izkazalo se je, da
so enote za zaščito, reševanje in pomoč dobro pripravljene ter da je načrt reševanja dober
(Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2006). Do danes, torej po skoraj 12 letih, še
ni bilo ponovitve vaje, kljub temu da se delovni procesi spreminjajo, prav tako zaposleni,
tehnika je napredovala. Vedeti moramo, da je bila ta vaja pripravljena z namenom
ugotovitve, kako dobro je pripravljen načrt reševanja in ne kakšna je ozaveščenost
prebivalcev. Prebivalci so tisti, ki lahko poskrbijo zase v primeru zvoka sirene, ki
napoveduje nesrečo s klorom, in oni morajo vedeti, kje so evakuacijska mesta, kam se
morajo odmakniti, ali je to nižina ali hribovje. Vedeti morajo, s katerimi zaščitnimi sredstvi
si lahko pomagajo in s tem zavarujejo svoje zdravje. Z anketo smo želeli raziskati, kaj bi
prebivalci naredili, če bi zaslišali zvok sirene, ki napoveduje nesrečo s klorom, ali bi ga sploh
prepoznali in kako bi, če sploh, pomagali sorodnikom, sosedom, znancem in drugim.
62 % anketirancev bi prepoznalo zvok sirene, ki napoveduje nevarnost nesreče s klorom. Na
vprašanje: Kje so evakuacijska zbirna mesta v občini Hrastnik?, smo podali 9 možnih
odgovorov, od tega je bilo 5 odgovorov ustreznih in 4 neustrezni. Ustrezni odgovori so bili
kmetija Bajda, Krnice, Strelišče, Prapretno in pri spomeniku na Cesti padlih borcev (TKI
Hrastnik d. d. 2010). Le 2,7 % anketirancev je označila vsa ustrezna evakuacijska zbirna
mesta. Vsaj eno evakuacijsko zbirno mesto je označilo 66,1 % anketirancev. Januarja leta
2005 je v Združenih državah Amerike iztiril vlak, ki je prevažal klor. Prišlo je do večje
količine izpusta klora iz cistern. Evakuiralo se je 98,4 % prebivalcev tega območja. 49,5 %
jih je šlo k sorodnikom, 18,7 % v motel, 13,4 % k prijateljem, 7,3 % na javna zbirna mesta.
Za zadnje omenjena se v 50 % niso odločili, ker jih niso poznali, niso marali oz. niso želeli,
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nekateri zanje niso vedeli, drugim pa so sorodniki ponudili zatočišče (Mitchell et al., 2005).
Sklepamo, da bi se tudi prebivalci Hrastnika v primeru nesreč s klorom v TKI zatekli po
večini k sorodnikom, saj evakuacijskih mest večina ne pozna.
Na vprašanje Po čem bi zaznali izpust klora v ozračje? je bilo možnih 6 odgovorov. Od tega
so bili trije ustrezni in trije neustrezni. Ustrezni odgovori so bili, da ima klor izrazito oster
vonj, da tvori oblak zelenkasto rumene barve ter da draži nosno in očesno sluznico. 44 %
anketirancev ve, da ima klor izrazit vonj ter v 30 %, da draži nosno in očesno sluznico (Slika
6). Če to primerjamo z industrijsko nesrečo, ki se je zgodila v Kaliforniji, je 89 % udeleženih
začutilo prisotnost klora v zraku preko nosu, saj so zaznali oster, specifičen vonj (Mitchell
et al., 2005). Glede na nesrečo v Kaliforniji lahko sklepamo, da ima klor vonj, ki ga ni
mogoče prezreti, če je ta v velikih količinah.
Na vprašanje: Katera priročna zaščitna sredstva bi uporabili v primeru izpusta klora v
ozračje? je bilo možnih sedem odgovorov. Od tega je bilo pet ustreznih, eden neustrezen in
možnost drugo. Ustrezni odgovori so bili brisača, gumijasti škornji, rokavice, vlažilni robčki
in oblačila (Občina Hrastnik, 2006). Le 8 % anketirancev je označilo, da bi uporabilo
dvostransko metalizirano folijo iz kompleta prve pomoči, kar ni pravilen odgovor (Slika 7).
Pod možnost drugo pa je eden dopisal »gas« maska, eden mokre brisače ter trije, da bi
uporabili masko. Prebivalci Hrastnika ne poznajo zaščitnih sredstev, saj je kar 89 %
anketirancev nepravilno rešilo vprašanje, 9 % delno pravilno in 2 % pravilno, če vzamemo
kriterij, da smo tista vprašanja z nič do dva ustrezna odgovora označili z nepravilno rešenim
vprašanjem, tri ustrezne odgovore smo označili z delno rešenim vprašanjem, štiri ali pet
ustreznih odgovorov pa smo poimenovali s pravilno rešenim vprašanjem. Ugotovitev, da
prebivalci občine Hrastnik v večini očitno ne poznajo zaščitnih sredstev je zaskrbljujoča, saj
si velika večina v primeru klora v ozračju sploh ne bi znala pomagati. V Koreji se je zgodila
nesreča v tovarni, v kateri je bilo 52 delavcev, od tega jih je bilo 47 izpostavljenih kloru.
Samo trije so uporabili zaščitno masko, čeprav jim je bila dosegljiva (Han et al., 2016). Z
analizo naših podatkov glede na primer ukrepanja zaposlenih v nesreči, ki se je zgodila pri
nesreči s klorom v Koreji, lahko sklepamo, da tudi v primeru izpusta klora v TKI, prebivalci
Hrastnika verjetno ne bi uporabili osnovnih zaščitnih sredstev.
Na vprašanje: Kakšni so splošni znaki/simptomi zastrupitve s klorom? je bilo podanih 9
odgovorov, med njimi tudi možnost drugo, ki je ni izbral nihče. Šest odgovorov je bilo
ustreznih (slabost, bruhanje, vrtoglavica, solzenje, glavobol, kašljanje in kihanje) ter dva
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neustrezna (visoka telesna temperatura, driska). 27 % anketiranih je prepoznalo slabost in
bruhanje, 20 % kašljanje, 17 % solzenje, 15 % glavobol, in 11 % vrtoglavico in le 7 %
kihanje kot ustrezni odgovor, kar drži. 2 % driska in 1 % visoka telesna temperatura (Slika
8). V Koreji, kjer se je zgodila nesreča in je bilo 47 delavcev izpostavljenih, jih je 77 %
razvilo več kot 1 simptom. 57 % je čutilo pekoče grlo, 59,6 % je kašljalo, 36 % je imelo
izloček iz dihal, 21 % je imelo solzne oči, 29,8 % je tiščalo v prsih, 23,4 % je občutilo
razbijanje srca. 34 % je občutilo slabost in 19 % glavobol (Han et al., 2016). Kašelj je doletel
največ izpostavljenih delavcev, po čemer lahko sklepamo, da je to prvi znak pri uhajanju
klora, kar menim, da bi morali vedeti tudi prebivalci Hrastnika, da bi znali ločiti med
draženjem dihal zaradi prisotnosti klora v zraku ali običajnim kašljem. Pričakovali smo večje
poznavanje splošnih znakov ali simptomov zastrupitve s klorom, tako pa je kašelj prepoznalo
le 20 % anketirancev.

5.3 Poznavanje ukrepov prve pomoči
Na vprašanje: Kako bi nudili prvo pomoč nekomu, ki je bil izpostavljen kloru? je bilo možnih
8 odgovorov med njimi tudi možnost drugo. 13 % anketiranih je označilo, da bi reševanje
zastrupljenega prepustili gasilcem (Slika 9), kar je v primeru visokih koncentracij klora v
ozračju smiselno, da zaščitimo sebe in ne bi prišlo celo do večjega števila žrtev. 26 % bi
zastrupljenemu pomagalo pri umiku iz zastrupljenega območja in 24 % bi najprej zaščitilo
sebe šele nato pomagalo drugim (Slika 9). Iz analize lahko sklepamo, da prebivalci Hrastnika
ne bi pravilno reagirali, saj nihče ni označil vseh pravilnih odgovorov. Le 1,8 % anketiranih
je označilo 6 od 7 ustreznih odgovorov (Slika 9). S slike 10 pa je jasno, da bi anketiranci
poklicali na številko 112 takoj, ko bi izvedeli, da je bil nekdo izpostavljen kloru. V nesreči
s klorom v Združenjih državah Amerike ljudje niso priskočili na pomoč tistim, ki so bili
izpostavljeni, vsi so čakali na NMP (Mitchell et al., 2005). Tudi Slabe (2016) ugotavlja, da
imajo ljudje visoka pričakovanja do profesionalcev in tudi zato posamezniki ne dajo prve
pomoči. Po tem lahko sklepamo, da bi tudi prebivalci Hrastnika v primeru nesreče s klorom
večinoma čakali na NMP.
Na vprašanje: Kdaj bi poklicali nujno medicinsko pomoč na številko 112? smo podali tri
odgovore. Kar 83 % bi poklicalo takoj, ko bi izvedeli, da je bil nekdo izpostavljen kloru,
17 % pa bi poklicalo le v primeru težav z dihanjem (Slika 10).
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Dejstvo je tudi, da se prebivalci mesta zavedajo potencialne ogroženosti, saj je 46 %
anketirancev obkrožilo številko 3, kar pomeni, da se čutijo srednje ogrožene, 20 % malo
ogrožene, 19 % močno ogrožene, 10 % zelo močno ogrožene in 5 % zelo malo ogrožene
(Slika 11).
Po rezultatih anketnega vprašalnika vidimo, da so prebivalci Občine Hrastnik zelo slabo
informirani o splošnih ukrepih in prvi pomoči pri nenadnem izpustu klora v ozračje.
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6 ZAKLJUČEK
TKI Hrastnik obratuje že od leta 1860. Že nekajkrat so v medijih poročali, da je prišlo do
izpusta klora v ozračje, vendar s tem ni bilo ogroženo zdravje in življenje prebivalcev
Hrastnika, saj so bile količine majhne. Kljub temu da tehnika iz leta v leto napreduje, sistemi
se izboljšujejo, se napake dogajajo, kar je nekaj povsem človeškega. Tudi vsa napredna
tehnologija lahko odpove, zato sem mnenja, da moramo biti prebivalci na takšne situacije
pripravljeni. Že sam izpust klora bi bil katastrofa za okolje, vendar če bi znali pomagati sebi
in sočloveku, bi s tem zmanjšali število zastrupljenih in smrtnih žrtev.
Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, v kolikšni meri se prebivalci Hrastnika zavedajo
potencialne ogroženosti, ugotoviti poznavanje alarmnega znaka, ki napoveduje neposredno
nevarnost nesreče s klorom, ugotoviti poznavanje zaščitnih ukrepov v primeru nezgodnega
uhajanja klora v TKI Hrastnik ter ugotoviti raven znanja nujnih ukrepov prve pomoči v
primeru zastrupitve s klorom med prebivalci Hrastnika. Ugotovili smo, da se prebivalci
zavedajo potencialne ogroženosti, da do nesreče lahko pride. Ugotovili smo tudi, da v veliki
večini poznajo znak za alarmiranje in bi v primeru zvoka sirene, ki napoveduje nevarnost
nesreče s klorom, vedeli, kaj ta zvok pomeni. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, da prebivalci
Hrastnika ne poznajo zaščitnih ukrepov v primeru izpusta klora in ne poznajo znakov ali
simptomov zastrupitve s klorom, prav tako ne poznajo evakuacijskih zbirnih mest, kar je v
primeru takšne nezgode zelo pomembno. Delno vedo tudi, kako bi pomagali sokrajanom, ki
so bili izpostavljeni kloru. V prihodnje si je treba med prebivalci Hrastnika prizadevati za
njihovo boljše poznavanje evakuacijskih mest, priročnih sredstvih, s katerimi si bi lahko v
primeru izpustov klora v ozračje pomagali ter znakov in simptomov zastrupitve s klorom.
Potrebno bi bilo narediti zgibanke o zaščitnih ukrepih v primeru izpusta klora v ozračje in
prvi pomoči v primeru zastrupitve in jih postaviti na javna mesta v občini Hrastnik. Ob
dnevih, ko je postavljena tržnica, pa bi lahko postavili stojnice, saj je takrat pretok
prebivalcev Hrastnika največji in bi na ta način ozavestili prebivalce Hrastnika. Smotrno bi
bilo pripraviti tudi prispevek z navodili za ravnanje in ga predvajati na lokalnih televizijah
in radijih.
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8 PRILOGE
8.1 Anketni vprašalnik

ANKETNI VPRAŠALNIK

Pozdravljeni!
Sem Nina Medvešek, študentka zdravstvene nege na
Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Želim ugotoviti, v kakšni meri ste
prebivalci Hrastnika pripravljeni

naslovom

na uhajanje klora v TKI Hrastnik,

Seznanjenost z zaščitnimi ukrepi in prvo pomočjo ob

koliko poznate zaščitne ukrepe in

nekontroliranem izpustu klora v ozračje med prebivalci

prvo pomoč v primeru takšne

občine Hrastnik, pod mentorstvom viš. pred. dr. Damjana

nezgode.

Slabeta, prof. zdr. vzg. in somentorstvom doc. dr. Mirana

vprašalnikom bom dobila realen

Brvarja, dr. med.

vpogled in možnost kasnejšega

Pišem

raziskovalno

diplomsko

nalogo

z

S

tem

anketnim

izboljšanja vašega znanja, za
Vljudno vas prosim, da izpolnite anketni vprašalnik, ki je

dobrobit vseh prebivalcev v tej

namenjen izključno prebivalcem občine Hrastnik.

občini.

Za

verodostojnost rezultatov je pomembno, da vprašanja
izpolnjujete sami, brez pomoči interneta ali drugih oseb.
Sodelovanje je prostovoljno in anonimno.
Vprašanje dobro preberite in ustrezni odgovor/e označite, tako da obkrožite črko pred
posamezno trditvijo. V kolikor ni navedeno drugače, označite en odgovor.

1) V kateri krajevni skupnosti živite?
a) Krajevna skupnost Rudnik.
b) Krajevna skupnost Steklarna.
c) Krajevna skupnost Krnice - Šavna Peč.
d) Krajevna skupnost Prapretno.
e) Krajevna skupnost Boben.
f) Krajevna skupnost Podkraj.

2) Kater zvok sirene, po vašem mnenju, napoveduje nevarnost nesreče s klorom?
a) Enoličen zvok sirene, ki traja 2 minuti.

b) Zavijajoč zvok sirene, ki traja 1 minuto.

c) Enoličen zvok sirene, ki traja 30 sekund.

d) Zvok sirene, ki traja 100 sekund: 30sekundni zavijajoč zvok sirene, 40sekundni enoličen zvok sirene in 30sekundni zavijajoč zvok sirene.

3) Kje so evakuacijska zbirna mesta v občini Hrastnik (možnih je več odgovorov)?
a) Kmetija Bajda.
b) Parkirišče pri Steklarni Hrastnik.
c) Krnice.
d) Strelišče (nad železniško postajo).
e) Prapretno.
f) Železniška postaja.
g) Pri spomeniku na Cesti padlih borcev.
h) Parkirišče pri trgovini Spar.
i) Območje tržnice.

4) Po čem bi zaznali izpust klora v ozračje (možnih je več odgovorov).
a) Klor ima izrazito oster vonj.
b) Klor je brez vonja.
c) Klora s čutili ne zaznamo.
d) Klor tvori oblak zelenkasto rumene barve.

e) Klor je neviden.
f) Klor draži nosno in očesno sluznico.

5) Katera priročna zaščitna sredstva bi uporabili v primeru izpusta klora v ozračje
(možnih je več odgovorov).
a) Brisačo.
b) Gumijaste škornje.
c) Rokavice.
d) Vlažilne robčke.
e) Dvostransko metalizirano folijo iz kompleta prve pomoči.
f) Oblačila.
g) Drugo (dopišite): ________________________________

6) Kakšni so splošni znaki/simptomi zastrupitve s klorom (možnih je več odgovorov)?
a) Visoka telesna temperatura.
b) Slabost, bruhanje.
c) Vrtoglavica.
d) Solzenje.
e) Glavobol.
f) Kašljanje.
g) Kihanje.
h) Driska.
i) Drugo (dopišite): ______________________________

7) Kako bi nekomu nudili prvo pomoč, ki je bil izpostavljen kloru (možnih je več
odgovorov)?
a) Najprej zaščitimo sebe, šele nato rešujemo ponesrečenca.
b) Zastrupljenemu pomagamo pri umiku iz kontaminiranega okolja.
c) Reševanje zastrupljenega moramo prepustiti gasilcem.
d) Če se ne odziva in diha, ga damo na bok.
e) Na varnem mu odstranimo kontaminirano obleko.
f) Izpostavljeno kožo temeljito umijemo.
g) Če se ne odziva in ne diha, začnemo z oživljanjem.
h) Drugo (dopišite kako): _______________________

8) Kdaj bi poklicali nujno medicinsko pomoč na številko 112?
a) Takoj ko izvemo, da je bil nekdo izpostavljen kloru.
b) Poklical/a bi le v primeru težav z dihanjem.
c) Ne bi poklical/a.

9) Ocenite, koliko je po vašem mnenju ogroženo vaše zdravje, zaradi bližine TKI
Hrastnik in možnosti nekontroliranega izpusta klora v ozračje.
(obkrožite številko, s tem da upoštevate, da je 1 zelo malo in 5 zelo veliko).

1

2

3

4

5

10) Starost:
a) od 18 do 30 let,
b) od 31 do 45 let,
c) od 46 do 60 let,
d) od 61 do 75 let,
e) nad 76 let.
11) Spol:
a) ženski,
b) moški.

12) Izobrazba:
a) dokončana osnovna šola,
b) dokončana srednja ali poklicna šola,
c) dokončana višja ali visoka šola,
d) dokončan magisterij ali doktorat.

13) Ali ste po izobrazbi zdravstveni delavec?
a) Da.
b) Ne.

Reševanje anketnega vprašalnika je končano. Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujem!

